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Wewetenmaarweinig vanhet diepste punt (11 km!) vande aarde, de
Marianentrog. EenNederlander ontwikkelde eenkilometerslangekabel
omermetingen te doen. Lukt het die precies opde goedeplek te krijgen?

DoorCor Speksnijder

Kabel naar de diepste diepzee
Oceanografie

H
et is er leeg, steen-
koudenpikkedonker.
DeMarianentrog, een
kloof indebodemvan
deStilleOceaan, isde
diepsteplekoponze

planeet.Mysterieusenonherberg-
zaam.Dedruk is ergigantisch:
ruimduizendmaalhogerdanop
hetaardoppervlak.Daar isweinig
tegenbestand.Zelfsmetmoderne
technischehulpmiddelen isde
geul, ophet laagstepuntbijna
11 kilometerdiep,moeilijk toegan-
kelijk.Daardoor is ernogmaar
weinigbekendoverwat zichdaar
afspeelt.Wewetenmindervande
MarianentrogdanvanMars.
HansvanHarenvanhetKonink-

lijkNederlands Instituutvoorhet
OnderzoekderZee (NIOZ)heeft

zich tendoelgesteldwatvandie
achterstand in te lopen. Zoals een
astronoommetzijn telescoop
naarde ruimtekijkt, zo richtde fy-
sischoceanograaf zijnapparatuur
opdediepstediepzee.Omonder-
zoek tedoen indeMarianentrog
staptVanHarenniet ineenduik-
boot,maarontwikkeldehij een
kilometerslangekabelmet instru-
mentenwaarmeehij opgrote
dieptemetingenkanverrichten.
Vorigemaandginghij aan

boordvaneenDuitsonderzoeks-
schipomdieaangekledeketting
inde trog te latenzakken. Een las-
tigeklus. Vooralomdatdeplekop
debodemwaardekabel veran-
kerdmoetwordenrelatief klein is.
Eenankergewichtdatkilometers
kostbarekabel achter zichaan-

Zelfs 11 duizendmeter
onder dewaterspiegel
blijkt leven te zijn.
‘Maarwelke
mechanismenmaken
dat levenmogelijk?
Hoeworden
voedingsstoffendoor
dewaterlagen heen
getransporteerd?’

Hans van Haren,
fysisch oceanograaf

sleept,moet zodanigwordengemiktdathetna
eenneerwaartse zeereis van 11 kilometeropde
juisteplaats terechtkomt.

Slechts tweekeer isdemensafgedaald inde
Marianentrog,die zich tenoostenvandeFili-
pijnenovereen lengtevan2.500kilometeruit-
strekt. Vier jaargeleden lietdeCanadese film-
maker JamesCameronzich ineenmini-onder-
zeeërnaardebodemzakkenomopnamente
maken. In 1960warendeAmerikaanDon
WalshendeZwitser JacquesPicardhemvoor-
gegaan.Verdermaaktendiverseonbemande
diepzeerobotsde reisnaardebodem.Diemis-
sies leerdenonsdatdeduisterekloof geen
dodezeewoestijn is, zoals langwerdaangeno-
men. Er isweldegelijk leven, al ishet schaarsen
nietbijsterkleurrijk. Er zijnamoeben,garnaal-
achtigevlokreeftenenzeekomkommersgesig-
naleerd.

Zelfs 11duizendmeteronderdewaterspiegel
blijkenorganismentekunnenoverleven. Ze
trotserendeenormedruk, reddenhet zonder
licht enwetenvoedsel te vinden.Dat laatstebe-
tekentdat erbeweging inhetwatermoet zijn,
wantzonder turbulentiegeen transport van
voedingsstoffen. In stilstaandwater is leven
– deallerkleinstemicrobenuitgezonderd –on-
mogelijk. Zoalsdemensniet zoukunnenade-
menalsdeatmosfeer statischwas.Danzouden
westikken inhetdooronszelf geproduceerde
koolzuurgas.

Veel vragenwachtennogopeenantwoord,
zegtVanHaren. ‘Welkemechanismenmaken
dat levenmogelijk?Hoewordenvoedingsstof-
fendoordewaterlagenheengetransporteerd?
Hoeverlooptdemenging tussenvoedselarme
envoedselrijkewaterlagen?’

Zeeënenoceanengolvenniet alleenaande

038_NLV1QU_20161203_VKN51_00.qxp_Sir Edmund 2016 1/12/2016 16:42 Page 38



oppervlakte. Zehebbenook in-
ternegolven:waterbewegingen
veroorzaaktdoordedraaiingvan
deaarde,doorhetgetij envooral
ookdoordeverschillen indicht-
heid tussenwaterlagen.Warmwa-
ter isminderdichtdankoudwater
enzoetwater isminderdichtdan
zoutwater. Internegolvenkunnen
wel 100meterhoogwordenen
kunnen– netalsopdekust –om-
slaanoponderzeesebergen.Al
gaatdat langzaam. Indediepzee
beweegthetwater traag.VanHa-
ren: ‘Deoceaanheeftde tijd.’

Omdewaterbewegingen inhet
diepstedeel vandeMarianentrog,
deChallengerdiepte, inbeeld te
krijgenwerkteVanHarenmet
technici vanhetNIOZmeerdan
tien jaaraaneenkabel van7kilo-
meter langmetdaaraanvastge-
maaktuiterstgevoelige instru-
mentenvoorhet registrerenvan
temperatuurenstroming.Deka-
belmoetopzijnplaatswordenge-
houdendooreengewichtdatdient
als ankerenovereindblijvendoor
eenboeidie4kilometeronderhet
wateroppervlakdrijft.Nooit eerder
is zo’n langekabelmetmeetinstru-
menten inzeegeplaatst.

Aanhetonderstedeel vande
sliert, vlakbovendebodem,zijn
overeen lengtevan600meter
driehonderd temperatuursenso-
renbevestigd. Zekunnenmeteen
precisie vaneentienduizendste

graadCelsiusde temperatuurvan
het zeewatermeten.Dienauwkeu-
righeid isnodigomdatde tempe-
ratuurverschillen tussenwaterla-
genopeendergelijkedieptemi-
niemzijn.De instrumentenzijn
verpakt ineen titaniumbehuizing
methetmeetgedeelte ineengla-
zenbuisjeomdegrotedruk te
weerstaan. ‘De standaardoceano-
grafischeapparatuur isnietbruik-
baaropgroteredieptendan
6.000meter’, zegtVanHaren. ‘Als
ermaareendruppeltje zeewater
bijkomt, isdeelektronicakapot.’

Doorhetmetenvande tempera-
tuurverschillenverwachtVanHa-
renzicht tekrijgenopde interne
golfbewegingen. ‘Metdeze senso-
renmoet je eengolf voorbij kun-
nenzienkomen.’De sensorenwer-
kenopeenminuscuulbatterijtje,
dat ervoorzorgtdatde informatie
opeenmicro-geheugenkaartje
wordtopgeslagen.Opeendiepte
van6kilometer (demaximale
dieptevoordezeapparaatjes)han-
genstromingsmeters. Zij registre-
renvooralhorizontalebeweging,
doormiddel vangeluidssignalen
diewordengereflecteerddoor
deeltjes inhetwater. Zemetenveel
mindervaak – 300maalminder –
dande temperatuursensoren.

Degegevensdiede sensorenen
destromingsmeters verzamelen
kunnenpaswordenuitgelezenals
dekabelweerbovenwaterwordt
gehaald.Het tussentijdsdoor-
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sturenvan informatienaardeoppervlakte
ennaareensatelliet zou teveel energiekosten.
‘Het isdeeerstekeerdatgedetailleerde fysi-

sche signalen indeMarianentrogovereen lan-
gereperiodewordengeregistreerd’, zegt fy-
sischoceanograaf LeoMaas, verbondenaande
UniversiteitUtrechtenhetNIOZ. ‘Weweten
nogzoweinigvandemechanismendieopzo’n
diepteaanhetwerkzijn. Zorgengolvenvoor
verversingvanhetwater indeMarianentrog?
Hoewordenmineralenuitdebodemof orga-
nische stoffenuithogerewaterlagengetrans-
porteerd?Hoeverlopenverticalebewegingen
indewaterkolom?’Hetverlangennaarkennis
vandeMarianentrog isgroot.

Bemanningsledenenwetenschappersverza-
melenzichophetdekvanhet Forschungs-
schiff Sonne.Gejuichalsdedieptemetervan
het schip 10.000meteraangeeft. Erworden
foto’sgemaaktvanhet schermwaaropdecon-
tourenvandezeebodemzichtbaarworden.De
Sonne isopdeplekvanbestemmingaangeko-
men. Enmeteenwordtereenontdekkingge-
daan.
Degeavanceerdeenuiterstnauwkeurige

dieptemetervandesplinternieuweSonne
geeft aandathet laagstepuntvandeChallen-
gerdiepte – 10.925meteromprecies te zijn –
niet ligtwaarhetwerdverwacht.Hetblijktook
ietsminderdiep tezijn.Demetingenduiden
opeenandere locatie eneenanderedieptedan
Amerikaanseonderzoekers twee jaargeleden
haddenaangegeven ineenpublica-
tie.Hetdiepstepuntbevindt
zich450metermeer
naarhet
oos-

tendandeAmerikanenhadden
berekend.Ookdedieptemeting
verschilt aanzienlijk.DeAmerika-
nenbepaaldendediepteop
10.984meter, eenverschil van
bijna60meter.
Nadat zoutgehalteen tempera-

tuur indeMarianentrogeenmalig
zijngemetenmeteen instrument
dataaneen 12kilometer lange
staalkabel evennaardebodemis
geweest eneeneerste indicatie
geeft vanwaterbeweging, kiestde
Sonnepositieomtebeginnenmet
hetafrollenvandekabel vanVan
Haren.Deweersomstandigheden
zijngunstig: er isweinigwinden
niet al te veeldeining.

Wanneermoethetgewichtdat
deheleboelomlaagzal trekken
worden losgelaten?Verkeerde
timingkanertoe leidendathet
schipmetzijnaanhangsel van7ki-
lometeropnieuwinde juisteposi-
tiemoetwordengemanoeuvreerd
of erger:datdekabelopde
verkeerdeplaats
belandt.

VanHaren telefonischvanaf het
schip: ‘Hetmikpunt indeChallen-
gerdiepte is eenspleet vanslechts
300meterbreeden2kilometer
lang. Ikheballe ervaringdie ikde
afgelopentwintig jaaropdeedbij
expeditieshardnodigomdit te la-
tenslagen.’

Opeenvrijdagavondomtien
overhalf achtverdwijnthetge-
wicht indediepte.Het zal er twee
uuroverdoenomdebodemtebe-
reiken. Later zaluit analysevan
meetgegevensblijkendathetan-
kergewicht zichbijnaophetaller-
diepstepuntbevindt –op
10.907meter.

Deheleoperatieheeftbijnaeen
etmaalgeduurd.Hetbelangrijkste
deel vandeexpeditie vanVan
Harenzit erop. Toch
moethijnog
een

ONTSTAAN
De Marianentrog is
tientallen miljoenen
jaren geleden ontstaan
doordat de grootste
tektonische plaat van
de aardbol, de Pacifi-
sche Plaat, onder de
Filipijnse Plaat is ge-
schoven. De diepte
werd in 1875 voor het
eerst gemeten door
Britse wetenschap-
pers, met een gewicht
aan een touw. Zij kwa-
men tot 8 km. In de ja-
ren vijftig werd met
modernere apparatuur
de ware diepte ont-
dekt, die steeds precie-
zer is bijgesteld.
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paarwekenaanboordblijven. Zijn
missiegaatnaadloosover ineen
onderzoekvanDuitsevulkanolo-
genbijNieuw-Guinea. Pasdaarna
zaldeSonneeenhavenaandoen.

Overongeveer twee jaar zalVan
Haren terugkerennaardeMaria-
nentrogomzijnkabelop tehalen.
Diewordtdanmetbehulpvaneen
geluidssignaal losgekoppeldvan
hetankergewicht.Deboei zalnaar
hetwateroppervlakdrijvenende
kabelmetapparatuuromhoog
trekken.Dankzij eensatellietba-
kenopdeboeikunnende in-
strumentenworden
teruggevon-
den

enuit zeewordengevist.Dankan
VanHarenbeginnenmethetana-
lyserenvandegegevensdie inhet
raadselachtigeduister vandeMa-
rianentrogzijnverzameld.
‘Ditonderzoek is vanhistorisch

belang’, zegt LeoMaas. ‘Watwewe-
tenvandeMarianentrog isnogzo
vaag.Netalsde foto’sdieer totnu
toezijngenomen.Dezeonderne-
mingkangeheimenvan
dediepzeeont-
hullen.’

ONDERZOEK IN DE DIEPSTE DIEPZEE
Wetenschappers onderzoeken Marianentrog
met 7 kilometer lange kabel
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